
Sudenpennun puku ja merkit 

 

OIKEA HIHA 

Sudenpää eli tervetulovaiheen merkki. 

Tämän merkin saat ensimmäisen 

sudenpentuvuotesi syyskaudella. Sudenpää 

ommellaan oikeaan hihaan ylimmäksi eli 

jälkimerkkien yläpuolelle, keskelle hihaa. 
 

Jälkimerkit. Sudenpentujen ohjelma 

koostuu jäljistä ja askeleista. Jälki on 

aktiviteettikokonaisuus, jonka teema on 

kuvattu jälkimerkkiin. Jälkimerkit 

ommellaan oikeaan hihaan heti sudenpään 

alapuolelle. Jälkimerkkejä kertyy useita, 

joten ne kannattaa ommella kolmeen riviin.  

   

VASEN HIHA 

Paikkakuntatunnus. Paraisten 

kotipaikkatunnus "Parainen" ommellaan 

vasempaan hihaan ylimmäksi. 

 

Piiritunnus. Lippukuntamme kuuluu on 

Lounais-Suomen partiopiiriin. Piiritunnus 

ommellaan vasempaan hihaan 

paikkakuntatunnuksen alle. 

 

Järjestötunnus. Kaikkien Suomen 

lippukuntien kattojärjestö on Suomen 

partiolaiset ry. Merkki on oikein päin, kun 

terävämmät kärjet osoittavat ylös ja alas – 

aivan kuten kompassin nuolenpää osoittaa 

pohjoiseen! Järjestötunnus ommellaan 

piiritunnuksen alle. 

 

Lupausmerkki. Antaessasi 

partiolupauksen, saat vasempaan hihaasi 

maailmanjärjestön tunnuksen: tytöille 

partiotyttöjen maailmanliiton (WAGGGS) 

tunnus ja pojille partiopoikien 

maailmanjärjestön (WOSM) tunnus. Merkki 

ommellaan vasempaan hihaan alimmaksi. 

 

 

ASU 

Sudenpentu pukeutuu partiohuiviin ja sudenpentupaitaan. Partiovarusteesta 

saa ostaa virallisia sudenpentupaitoja, mutta mikä tahansa tummansininen 

yksivärinen paita sopii, esim. yksinkertainen collegepaita. Virallisissa 

partiotapahtumissa, kuten partioparaatissa, alaosaksi sopii mikä tahansa 

tummansinisen tai mustat housut tai hame sekä mielellään tummat kengät. 
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Seikkailijan puvut ja merkit 
Seikkailija pukeutuu partiohuiviin ja partiopaitaan, jonka voi ostaa Partiokaupasta. Virallisissa 

partiotapahtumissa, kuten partioparaatissa, alaosaksi sopii mikä tahansa tummansinisen tai mustat 

housut tai hame sekä mielellään tummat kengät. 

 

 

Seikkailijan partiopaidan oikeaan hihaan kiinnitetään seikkailijoiden aloitusmerkki, jonka ympärille 

tehtyjen ilmansuuntien merkit tulevat. Ilmansuuntamerkin alle tulevat taitomerkit. 

 

 

 

 

 Kaupunkitunnus    Maatunnus 

 

 

 

 

 

 Piiritunnus    Järjestötunnus  Lupausmerkki, TYTÖT 
        

 

 

 

  

 Lupausmerkki, POJAT   Taitomerkit 

 

 

 

Seikkailijoiden ikäkausimerkit, 
Kiinnitetään partiopaidan oikeaan hihaan osa kerrallaan. Ensimmäisenä saadaan 

keskellä oleva pyöreä aloitusmerkki. 
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Tarpojan puku ja merkit 
Tarpoja pukeutuu partiohuiviin ja partiopaitaan, jonka voi ostaa Partiokaupasta. Tytöt voivat käyttää myös 

partiomekkoa. Virallisissa partiotapahtumissa, kuten partioparaatissa, alaosaksi sopii mikä tahansa 

tummansinisen tai mustat housut tai hame sekä mielellään tummat kengät. 

 

Tarpojan partiopaidan oikeaan hihaan kiinnitetään ikäkauden aloitusmerkki (yo. kuvassa "Tarpojan 

hihamerkki"), jonka ympärille kiinnitetään tehtyjen tarppojen merkit. 

Sudenpentujen ja seikkailijoiden päätösmerkit kiinnitetään partiopaidan vasempaan taskuun. 

 

 

 

 Kaupunkitunnus  Maatunnus 

 

 

 

 

 

               Piiritunnus   Järjestötunnus Lupausmerkki, TYTÖT  
       

 

 

 

            Lupausmerkki, POJAT    

    Tarpojien ikäkausimerkit 
   Kiinnitetään partiopaidan oikeaan hihaan osa kerrallaan.  

   Ensimmäisenä saadaan keskellä oleva pyöreä aloitusmerkki. 


